Z a r z ą d z e n i e Nr
Wójta Gminy Murów
z dnia 6 grudnia 2010r.
w sprawie wyznaczenia Lidera Gminnego w Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2011
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z 2010 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 106,
poz 675) w związku z § 31 Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, opracowanej przez Centralne
Biuro Spisowe,
zarządzam co następuje:
§1
Wyznaczam Panią Stefanię Glados – podinspektora w Urzędzie Gminy Murów na Lidera
Gminnego w Gminie Murów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011.
§2
Zakres prac Lidera Gminnego określa Instrukcja organizacyjna w sprawie sposobu
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011,
opracowana przez Centralne Biuro Spisowe – listopad 2010.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NABÓR KANDYDATÓW
na rachmistrzów spisowych
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
Wójt Gminy Murów - Gminny Komisarz Spisowy w Murowie ogłasza nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2011 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Murów
Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące wymagania:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym
wykształceniem),
3) być osobą dyspozycyjną, sprawną fizycznie,
4) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązania kontaktów, a także musi
radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
5) być obowiązkowa, rzetelna i uprzejma,
6) posiadać umiejętności organizacji pracy własnej,
7) posiadać umiejętność obsługi komputera (w czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie
posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację
formularzową),
8) mieszkać na terenie gminy Murów.
Oferty należy składać w terminie od 09.12.2010 r. do 17.12. 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Murowie - Sekretariat w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego” lub przesłać
pocztą na adres:
Urząd Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą
rozpatrywane.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska,
- adresu zamieszkania,
- nr telefonu, adresu e-mail,

- daty urodzenia,
- miejsca zatrudnienia - nazwa i adres zakładu pracy,
- w przypadku pobierania renty lub emerytury- numer emerytury lub renty,
- w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Murów ustalono liczbę
6 rachmistrzów.
Nadmienia się, iż rachmistrz spisowy będzie wykonywał prace spisowe w okresie od 1 - 17 marca
2011 r. (obchód przedspisowy) oraz od 6 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. (spis).
Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na rachmistrzów odbędą się 20 grudnia 2010 r.o godzinie
12.00 w Urzędzie Gminy w Murowie (sala ślubów – I piętro).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie
Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:
http://www.stat.gov.pl
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